
Raptor 1SA

Na een opening van de tegenstanders komt het vaak voor dat je 4kaart in een hoge kleur
en een vijfkaart in een lage kleur hebt. Normaal, in ACOL is dan om je vijfkaart te noemen
(mits voldoende punten). Het risico is dat een fit in de hoge kleur verloren gaat. Met twee-
kleuren conventies (Ghestem) kunnen uitsluitend 5-5 handen geboden worden. De Raptor
1SAconventie is speciaal bedoeld voor de genoemde situatie en kan gespeeld worden met
10-15 punten (bij gunstige kwetsbaarheid kan minder overwogen worden). Hierbij is 10-12
een minimum-hand en 13-15 zijn de maximum-handen. De 1SA belooft hier een virkaart in
de hoogste ongeboden kleur en minstens een vijfkaart in de laagste ongeboden kleur.

Er zijn verschillende varianten van Raptor in omloop. De versie hieronder komt uit Wally
American van Wim Gielen en is het makkelijkst te onthouden:

Na (1MI)-1SA-(pas) :

• 2MI: vraagt naar de MA. Die bied je op twee niveau waarna het bieden natuurlijk
verder gaat.

• 2♥/♠: speelbare eigen kleur (zeskaart). Partner wordt geacht zijn mond te houden.

• 2SA is een sterk vraagbod (komt zo aan de orde)

Na (1MA)-1SA-(pas) :

• 2/3♣ zijn converteerbaar

• 2SA is een sterk vraagbod (komt zo aan de orde)

Met een eigen opening (punt of 12) kunnen we na een Raptor 1SA op zoek naar een manche.
Dit doen we via het sterke 2SA vraagbod. Met een minimum (10-11) bied je 3♣/♦ waarna
we nog onder de manche kunnen stoppen. Met een maximum bied je 3♥/♠ waarmee je
tevens je onbekende kleur verteld:

Na (1♣)-1SA-(pas)-2SA
3♣ = ♦+♥, min.
3♦ = ♦+♠, min.
3♥ = ♦+♥, max.
3♠ = ♦+♠, max.

Na (1♦)-1SA-(pas)-2SA
3♣ = ♣+?, min.
3♦ = bestaat niet
3♥ = ♣+♥, max.
3♠ = ♣+♠, max.

Na (1♥)-1SA-(pas)-2SA
3♣ = ♣+♠, min.
3♦ = ♦+♠, min.
3♥ = ♣+♠, max.
3♠ = ♦+♠, max.

Na (1♠)-1SA-(pas)-2SA
3♣ = ♣+♥, min.
3♦ = ♦+♥, min.
3♥ = ♣+♥, max.
3♠ = ♦+♥, max.

Alleen in de biedserie (1♦)-1SA-(pas)-2SA-(pas)-3♣ kom je je ontbrekende kleur niet verk-
lappen, omdat je het afzwaaicontract 3♣ niet voorbij kan. Hierna is 3♦ een vraagbod voor
de MA.

Als partner van openaar zich alsnog met de bieding gaat bemoeien hebben we de nodige
afspraken om goed te eindigen:
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• Na (1MI)-1SA-(2MI): dbl vraagt naar de MA en 2♥/♠ is een goede eigen kleur.

• Na (1MA)-1SA-(2MA): 3♣ nog steeds converteerbaar.

• Na (1X)-1SA-(2X/Y): SA nog steeds een sterk vraagbod.

• Na (1X)-1SA-dbl : rdbl is S.O.S. en vraagt om de onbekende kleur, elk ander bod
(inclusief pas) is echt en eindbod.
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